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návrh - celkové schéma

ZahráDka knIhovnY

schŮDkY k Řece

venkovnÍ GalerIe ZUŠPIaZZeTTa meZI sTromY
PŘÍroDnÍ amFITeaTrÚPrava ParTerU

PŘeD alBerTem

PavIlon

raDnIČnÍ námĚsTÍČko

PĚŠÍ lávka
náBŘeŽÍ rolavY

nám. karla Iv

schoDY k Řece

PláŽ U ŘekY

ZahráDka
resTaUrace

oBnovenÝ
PrŮchoD alBerT

ZásoBovánÍ
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PŘÍRoDNÍ amFITeaTR
Terénní stupně - přirozené hlediště

Letní divadlo, místo setkání

PavIloN / komUNITNÍ ceNTRUm
Možná náplň náměstí 
Zázemí různorodých aktivit:
Půjčovna sportovního vybavení či deskových her
divadelní zákulisí přírodního amfiteatru
komunitní centrum, akce pro veřejnost...

PaRkovIŠTĚ
parkoviště je mírně zapuštěné pod úroveň 
terénu. Stromořadadí mezi stáními dotváří 
chybějící frontu náměstí

DIaGoNÁla
Doporučujeme vymezit hlavní pěší trasu, 
která křižuje náměstí. Chodník se jemně 
stáči do oblouku, když se vyhýbá sloupu.

DĚlÍcÍ schoDY 
schody nenápadně vymezují zelenou plochu 
náměstí a nabízí místo k posezení

DosTavBa PRolUkY
Dostavba proluk by dokomponovala dnes 
roztříštěnou uliční frontu náměstí.

PIaZZeTTa
V místě, kde se přirozeně setkávají různé 
pěší trasy umísťujeme malou piazzettu.
Piazzetta zahrnuje sem přemístěnou 
zastávku autobusu i příležitostný vjezd na 
zelenou plochu náměstí

oTevŘeNÁ GaleRIe 
Místo pro neformální 

výstavy pod širým nebem. 
Třeba základní um. školy

socha Na skalce
Sochařské dílo může z bezejmené skalky 
vytvořit osobité místo s příběhem. 
Ať už to bude jelen, kamzík či něco zcela 
jiného.

ZeleNÁ Plocha
Střed náměstí navrhujeme volný - tak 
aby umožnil stejně jako doposud pořá-
dání větších společenských akcí. Povrch 
je řešen jako zpevněný štěrkový trávník.

NÁm. kaRla Iv
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NÁm. kaRla Iv

NÁm. kaRla Iv
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PIaZZeTTa

NÁm. kaRla Iv
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oTevŘeNÁ GaleRIe

NÁm. kaRla Iv
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PĚŠÍ lÁvka
Pěší trasa pokračuje směrem na Křížový 
vrch. Na lávku může být přemístěna socha 
sv. Jana Nepomuckého z náměstí Karla IV.

koNTeJNeRY Na TŘÍDĚNÝ oDPaD
Kontejnery navrhujeme přemístit na toto 
místo, které je dostupné, avšak není příliš 
na očích.

DĚTské hŘIŠTĚ
Za kinem v kontaktu s náměstíčkem 

navrhujeme dětské hřiště

leTNÍ kINo
Na zadní fasádě kina 

mohou být letní filmové 
projekce...

RaDNIČNÍ NÁmĚsTÍČko
Nové náměstíčko za radnicí, obklopené 
veřejnými budovami, lemované stromy a 
doplněné vodním prvekm, otevřené k řece. 
Z radnice sem může vést nový vstup.

GaleRIe / kavÁRNa
Bývalá sýpka nabízí prostor pro galerii 
či obřadní síň.  V přízemí nesmí chybět 
kavárna, která oživí náměstíčko.

NÁBŘeŽÍ s lavIČkamI
Nábřeží je zde širší a může tak posloužit k 
pobytu a odpočinku. 

ZÁkoUTÍ s lÍPoU
Za lípu navrhujeme palubu s pobytovým 
schodištěm, případně volieru.

PlÁŽ
Písečná pláž jako výjimečný pobytový 

prostor u vody. Polehávání na sluníčku .

schoDY k Řece
Přímý přístup k vodě. 

Posezení s výhledem na řeku.

NÁBŘeŽÍ RolavY
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PalUBa / volIera
Za samoobsluhou navrhujeme poby-
tové schodiště s palubou, případně 
ptačí volieru.

konTeJnerY na TŘÍDĚnÝ oDPaD
Nové místo je je dostupné, avšak není 
příliš na očích.

náBŘeŽÍ s lavIČkamI
Lavičky s výhledem na řeku

ZahráDka PoD TraFem
Kolem stožáru s transformátorem
navrhujeme umístit malou zahrádku

náBŘeŽÍ Za alBerTem
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náBŘeŽÍ Za raDnIcÍ 

PĚŠÍ lávka
Pěší trasa pokračuje směrem na Křížový 
vrch. Na lávku může být přemístěna socha 
sv. Jana Nepomuckého z náměstí Karla IV.

DĚTské hŘIŠTĚ
Za kinem v kontaktu s náměstíčkem 

navrhujeme dětské hřiště

leTnÍ kIno
Na zadní fasádě kina 

mohou být letní filmové pro-
jekce, které oživí náměstíčko

GalerIe / kavárna
Bývalá sýpka nabízí prostor pro galerii 
či obřadní síň. V přízemí pak nesmí 
chybět kavárna, která oživí náměstíč-
ko.

voDnÍ Prvek

PláŽ
Písečná pláž jako výjimečný pobytový 

prostor u vody. Polehávání na sluníčku .

schoDY k Řece
Přímý přístup k vodě. Posezení s 

výhledem na řeku.



i  revitalizace nábřeží rolavy a náměstí před kostelem sv. martina  i nejdek  i  Územní studie  i majoarchitekti  i 10/2016  i

PĚŠÍ lÁvka

NÁBŘeŽÍ RolavY
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NÁBŘeŽÍ RolavY

NÁBŘeŽÍ - PĚŠÍ lÁvka, PlÁŽ
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NÁBŘeŽÍ RolavY

NÁmĚsTÍČko Za RaDNIcÍ
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návrh - náBŘeŽÍ Za resTaUracÍ

ZahráDka resTaUrace
Krásné místo pro letní zahrádku restaura-
ce (toho času Bílý Kůň) otevřené k řece.

PŘeDZahráDka vÝmĚnÍkU
Předzahrádka s plůtkem propůjčí budově 
výměníku lidskou tvář. Květiny, traviny, 
bylinky apod.

oBnovenÝ PrŮchoD
Průchod propojí náměstí K.IV s nábřežím

alBerT - ZásoBovánÍ
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NÁBŘeŽÍ Za ResTaURacÍ

NÁBŘeŽÍ Za ResTaURacÍ
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NÁBŘeŽÍ Za kNIhovNoU

ZahRÁDka kNhovNY
Paluba se schodištěm navazuje na úroveň 
přízemí knihovny. Letní čítárna, akce pod 
širým nebem, oživení nábřeží..

schŮDkY k Řece
Přístup na úzkou náplavku

Procházka kolem vody
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ZahRÁDka kNIhovNY

NÁBŘeŽÍ Za kNIhovNoU
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Nové sTRomoŘaDÍ meZI PaRkovacÍmI sTÁNÍmI

ÚPRava PaRTeRU PŘeD alBeRTem








